Bizottsági javaslatok
A Képviselő-testület 2013. február 21-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz
1. számú előterjesztés
A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0 pályázatának támogatása
Előterjesztés hiányában a bizottságok nem tárgyalták.
2. számú előterjesztés
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. működésével kapcsolatos
döntések
Városgazdálkodási Bizottság
Az I. számú határozati javaslatról való döntést a bizottság elnapolásra javasolja
a képviselő-testület 2013. február 28-i ülésére.
A II. számú határozati javaslatot felügyelőbizottsági tagnak Bogdán László
megválasztásával elfogadásra javasolja, a határozati javaslat 2. és 3. bekezdését
nem javasolja elfogadásra.
A III. számú határozati javaslatot a következők szerint javasolja elfogadásra:
„Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Dombóvár
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa – a Kft. tulajdonát
képező Farkas Attila Uszoda további üzemeltetéséről
- az önkormányzat által pályázat útján beszerzett és telepített vízforgató
berendezés igazságügyi tárgyszakértő általi meghatározott értékének és a
berendezés tulajdonjogát alátámasztó dokumentumok, valamint
- a pályázat keretein belül az önkormányzat által az úszómedencén eszközölt
egyéb beruházások tulajdoni viszonyainak
ismeretében, illetve tisztázását követően kíván dönteni a 2013. március 7-i
ülésén.”
Pénzügyi Bizottság
Javaslata megegyezik a Városgazdálkodási Bizottságéval.ű
3. számú előterjesztés
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendelet módosítása
Városgazdálkodási Bizottság
A rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.
Pénzügyi Bizottság
A rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.
Oktatási és Kulturális Bizottság
A rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.
4. számú előterjesztés
Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése
Városgazdálkodási Bizottság
Az I. számú határozati javaslatot a következő 9. ponttal elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek:

„9. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai nappal
elrendeli, hogy Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál meglévő üres,
valamint megüresedő és a tartósan távol lévő köztisztviselők üres álláshelyei a
határozatban foglalt kivételekkel nem tölthetők be, illetve az álláshelyekkel
érintett feladatok ellátására más formában, így különösen megbízási szerződés
keretében vagy szellemi tevékenység végzésének ellenértékeként teljesített
kifizetés útján sem kerülhet sor. A hivatal létszámgazdálkodását érintő átmeneti
intézkedés nem vonatkozok a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával
kapcsolatos álláshelyekre, a hivatal meglévő állományába tartozó személy
munkakörének megváltoztatására, a szerv meglévő állományából történő
vezetői megbízásra. Az érintett álláshelyekre jutó rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatás előirányzat a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt nem
használható fel. A határozat visszavonásig marad életben.”
A II. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
A rendelettervezetet nem javasolja elfogadásra.
Pénzügyi Bizottság
Javaslata megegyezik a Városgazdálkodási Bizottságéval.
Oktatási és Kulturális Bizottság
Javaslata megegyezik a Városgazdálkodási Bizottságéval.
Új napirendi pontok:
5. számú előterjesztés
Állami adósságátvállalással kapcsolatos döntés meghozatala
Városgazdálkodási Bizottság
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Pénzügyi Bizottság
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
6. számú előterjesztés
A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
Oktatási és Kulturális Bizottság
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja – a következő, eredeti
előterjesztésként kezelendő indítvánnyal:
- Javasolja a József Attila ÁMK felvételi körzetében az Udvardi utca elnevezést
Udvari Vince utca elnevezésre módosítani.
- Javasolja az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézmény felvételi körzetében az Arany János utca elnevezést Arany János tér
elnevezésre módosítani.
- A József Attila ÁMK felvételi körzetét javasolja kiegészíteni a következő utcákkal:
Ősz utca, Fáy András utca, Kodály Zoltán utca, Hajnal utca, Kernen tér.
- Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézmény felvételi körzetét javasolja kiegészíteni a következő utcákkal: Baross
Gábor tér, Kéknefelejcs utca, Zádori utca.

-

-

Ahol Dombóvár közigazgatási területén kívül a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által fenntartott iskola működik, annak felvételi körzeteként kerüljön
meghatározásra az adott település közigazgatási területe, ne a dombóvári székhelyű
iskola felvételi körzeteként.
Attala közigazgatási területe az 1-4. évfolyam esetében a József Attila Általános
Művelődési Központ (Alsótagozatos Általános Iskola Attala) beiskolázási
körzetébe, az 5-8. évfolyam esetében az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény felvételi körzetébe tartozzon.

